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قطاع اإلعالم واالتصال

نشرة إعالمية

الــدورة )157( لمجلس الجامعة على 
الوزاري المستوى 

األمين العام يســتقبل السكرتير التنفيذي 
للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشــامل 

النووية للتجارب 

األميــن العام في محاضرة في أاكديمية 
بإيطاليا لينشي 

األميــن العام يلقي لكمة في افتتاح 
احتفالية “المـــــرأة تميــز وتطلـــع” 

االحتفــال بيوم التراث الثقافي العربي 
تحت شــعار “ الحلي في التراث العربي”

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة 
للمرأة العالمي  اليوم 

االجتماع الثامن لعملية التشــاور العربية 
)ARCP( اإلقليميــة حول الهجرة واللجوء

االجتماع )58( للجنة كبار المســؤولين 
العرب المعنية بقضايا األســلحة النووية 

وغيرها من أســلحة الدمار الشامل

العدد 22

العدد لكمة 
نحو تحرك عربي فاعل 

خــال المؤتمــر الصحفــي الــذي 
الــدورة  انتهــاء  بعــد  انعقــد 
الجامعــة  لمجلــس   )157(
المســتوى  علــى  العربيــة 
الــوزاري، أعلــن األميــن العــام 
18 وزيــرا ووزيــر  أن مشــاركة 
عامــة  الخارجيــة  فــي  دولــة 
واضحــة علــى اإلرادة السياســية 
ــا  ــع قضاي ــل م ــي الفاع للتعاط
ــياق  ــي س ــة ف ــة العربي المنطق
التحــول  بالــغ  دولــي  منــاخ 

واالضطــراب. 
أجنــدة  فــإن  هنــا،  ومــن 
بصفــة  تمحــورت  المجلــس 
خاصــة علــى تحديــد اســتحقاق 
القمــة المقبلــة بالجزائــر يومي 
1 2- نوفمبر2022 ومســتجدات 
الفلســطينية  القضيــة 
باألمــن  المحدقــة  والمخاطــر 
واحتــواء  العربــي،  القومــي 
لبعــض  المريبــة  التدخــات 
عــن  فضــا  الجــوار،  دول 
فــي  اإلقليمــي  التعــاون 
ــة  ــف المجــاالت االقتصادي مختل
واالعاميــة،  واالجتماعيــة 
والشــراكات القائمــة مــع الــدول 
الوازنــة والتجمعــات المماثلــة 
الشــامل  التقريــر  ضــوء  فــي 

العــام. لألميــن 
العمليــات  اتســاع  وأمــام 
اوكرانيــا  فــي  العســكرية 
المهاجريــن  موجــات  وتفاقــم 
والنازحيــن بمــن فيهــم أفــراد 
مــن  كان  العربيــة  الجاليــات 
وزراء  انكبــاب  الضــروري 
موضــوع  علــى  الخارجيــة 
مغــادرة  وتســهيل  اإلجــاء 
دعمــا  األوكرانيــة،  األراضــي 
وضمانــا  الوطنيــة  للجهــود 
للتنســيق المحكــم بيــن الــدول 
بالتعامــل  المعنيــة  العربيــة 
مختلــف  علــى  النــزاع  مــع 
ذلــك  فــي  بمــا  المســتويات 

الغذائــي. االمــن  حمايــة 
السفير أحمد رشيد خطابي 
االمين العام المساعد    

رئيس قطاع اإلعام واالتصال

تشــكيل  تقــرر  دبلوماســيا،   
تضــم  وزاريــة  اتصــال  لجنــة 
إلــى  باإلضافــة  عربيــة  دول   6
إليهــا  عهــد   العــام  األميــن 
المشــاورات  وإجــراء  متابعــة 
مــع  الازمــة  واالتصــاالت 
ــة  ــذه األزم ــة به ــراف المعني األط
مرحلــة  فــي  المســبوقة  غيــر 
مــا بعــد أفــول الحــرب البــاردة 
، وتفــكك االتحــاد الســوفياتي 
ــي إيجــاد حــل  بهــدف اإلســهام ف
ــي  ــرب الت ــذه الح ــي له دبلوماس
تنــذر بكلفــة باهظــة واهتــزازات 
عنيفــة لهيكليــة الوضــع الدولــي 

الراهــن.  
وفــي هــذا الســياق، أكــد األميــن 
العــام علــى تطلــع المجموعــة 
العربيــة لحقــن دمــاء األبرياء من 
الحقــوق،  وحفــظ  األطــراف  كل 
ــل  ــوء للعم ــى أن اللج ــددا عل مش
العســكري هــو فــي المحصلــة 
للدبلوماســية  فشــل  النهائيــة 
ــة  ــي تظــل الوســيلة العقاني الت
لحــل الخافــات وفــض النزاعــات 

ــة.  الدولي
أن  العــام  األميــن  وأعلــن     
التــي  العربيــة  منطقتنــا 
عانــت مــن ويــات المواجهــات 
اجنبيــة  وتدخــات  المســلحة 
ــدرك  ــة ت ــة لعقــود طويل واقليمي
النظــام  قيــام  أهميــة  جيــدا 
الدولــي علــى مبــدأ ســيادة الدول 
ــد  ــذي يع ــي ال ــل االقليم والتكام
مــن المبــادئ القانونيــة الثابتــة، 
ورســوخه  قوتــه  أن  معتبــرا 
تســتمد، فــي األول واألخيــر، مــن 
المبــدأ  لهــذا  الجميــع  احتــرام 
ــي  ــون الدول ــي القان ــري ف الجوه
ــدول االعضــاء  ــن ال والعاقــات بي

االممــي. المنتظــم  فــي 
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اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة وزيــر الشــئون الخارجية 
والتعــاون الدولــي بجمهوريــة الصومــال الفيدراليــة الســيد محمــد عبــدي ســعيد موســى، وذلــك 
ــن  ــتمع األمي ــد اس ــة، وق ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــدورة )157( لمجل ــات ال ــش اجتماع ــى هام عل
العــام الــي اإلحاطــة الشــاملة التــي قدمهــا الوزيــر الصومالــي حــول األوضــاع السياســية واألمنيــة 
ــرب  ــث أع ــة، حي ــة االنتخابي ــورات العملي ــق بتط ــا يتعل ــك م ــي ذل ــا ف ــاده بم ــي ب ــانية ف واالنس
األميــن العــام عــن اشــادته بالتقــدم المحــرز مؤخــرا فــي اجــراء االنتخابــات البرلمانيــة الصوماليــة، 

متطلعــا للوصــول بنجــاح إلــى االنتخابــات الرئاســية فــي أقــرب وقــت.       المزيــد

األمين العام يســتقبل وزير خارجية الصومال

ــى المســتوى الــوزاري دورتــه العاديــة )157( بمقــر األمانــة  عقــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عل
العامــة، برئاســة الدكتــور عبــد ااهلل بــو حبيــب وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن للجمهوريــة اللبنانيــة، 
ــة  ــاح، وزيــر الخارجيــة ووزيــر الدول الــذي اســتلم الرئاســة مــن الشــيخ د.أحمــد ناصــر المحمــد الصب
ــو  ــد أب ــيد أحم ــى الس ــة )156(. وألق ــدورة العادي ــس ال ــت رئي ــة الكوي ــوزراء بدول ــس ال ــؤون مجل لش
الغيــط، األميــن العــام كلمــة فــي الجلســة االفتتاحيــة قــال فيهــا أن النظــام العالمــي يمــر بمرحلــة 
صعبــة ودقيقــة نشــهد خالهــا تحــوالت مفاجئة وتطــورات غير مألوفــة، وأن المبــدأ الحاكــم لمواقفنا 
ــة  ــة والمصلح ــة الوطني ــا المصلح ــيظل دائم ــا س ــي أوكراني ــرب ف ــال الح ــي حي ــا الدبلوماس وتحركن

العربيــة عمومــا.    نــص الكلمــة

الدورة )157( لمجلس الجامعة على المســتوى الوزاري
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ــد  ــرت فلوي ــيد روب ــة الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
ــا  ــة. وتباحث ــارب النووي ــامل للتج ــر الش ــة الحظ ــة لمنظم ــة التحضيري ــذي للجن ــكرتير التنفي الس
ــة التحضيريــة لمنظمــة الحظــر الشــامل  الطرفــان حــول مجمــل التطــورات المتعلقــة بعمــل اللجن
ــن العــام  ــع. وأكــد األمي ــح المعاهــدة للتوقي ــخ فت ــى تاري ــة بعــد مــرور 25 ســنة عل للتجــارب النووي
ــود  ــي جه ــاهم ف ــا يس ــة بم ــلحة النووي ــي لألس ــين النوع ــع التحس ــي من ــدة ف ــة المعاه ــى أهمي عل

ــد ــة.  المزي ــلحة النووي ــن األس ــم م ــاء العال إخ

األمين العام يســتقبل الســكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر 
النووية للتجارب  الشامل 

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط االميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد تومــاس ســتليزر 
ــي  ــم ف ــي تض ــة الت ــة الدولي ــي المنظم ــاد )IACA( وه ــة الفس ــة لمكافح ــة الدولي ــس األكاديمي رئي
ــال  ــام خ ــن الع ــاد األمي ــد أش ــا. وق ــا النمس ــات ومقره ــن دول ومنظم ــا بي ــوا م ــا )78( عض عضويته
ــة  ــال مكافح ــي مج ــب ف ــف والتدري ــم التثقي ــي تقدي ــة ف ــه األكاديمي ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــاء بال اللق

ــد ــم.   المزي ــف دول العال ــي مختل ــات ف ــع القطاع ــن جمي ــين م ــن والدارس ــاد للمهنيي الفس

األمين العام يســتقبل رئيس االاكديمية الدولية لماكفحة الفســاد

اســتقبل الســيد احمــد أبــو الغيــط االميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيد رمطــان لعمامــرة 
وزيــر الشــؤون الخارجيــة للجمهوريــة الجزائريــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج. وقــد جــرى االتفــاق 
ــة  ــر ظــروف مواتي ــز التنســيق مــن أجــل توفي ــف الجهــود وتعزي ــة تكثي ــى أهمي ــاء عل خــال اللق

لنجــاح القمــة العربيــة القادمــة التــي ســتعقد فــي الجزائــر.     المزيــد

األمين العام يبحث األوضــاع العربية مع وزير خارجية الجزائر

http://internal.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3342
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ــرأة  ــا الم ــرة وقضاي ــي واألس ــن الوطن ــع وزارة التضام ــاون م ــة بالتع ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم
بالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، وذلــك عبــر المنصــة الرقميــة احتفاليــة بمناســبة 
اليــوم العامــي للمــرأة الــذي يصــادف الثامــن مــن مــارس مــن كل عــام تحــت شــعار “المـــــرأة تميــــز 
ــه  ــي كلمت ــة. وف ــس الجمهوري ــون، رئي ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة الس ــة فخام ــت رعاي ــع” تح وتطلـــ
بالمناســبة، قــال الســيد األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أن لقاءنــا فــي هــذه المناســبة يمثــل 

ــة  ــص الكلم ــرأة.   ن ــتحق للم ــا المس ــا واعتزازن ــن تقديرن ــر ع ــة للتعبي فرص

األمين العام يلقي لكمة في افتتاح احتفالية “المـــــرأة تميــــز وتطلـــع” 

أعــرب الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، مجــددا عــن قلقــه إزاء مجمل 
ــي  ــة الت ــة الصعب ــى المرحل ــا إل ــادة ليبي ــذر بإع ــذي ين ــا، وال ــي ليبي ــي ف ــي الحال ــهد السياس المش
ــددا  ــام مج ــن الع ــد األمي ــر 2020، وناش ــي أكتوب ــار ف ــاق الن ــاق وقــف إط ــع اتف ــل توقي ــهدتها قب ش
ــة والسياســية  ــة الظــروف األمني ــة وبمســؤولية نحــو تهيئ ــن، العمــل بجدي ــن الليبيي ــع الفاعلي جمي
والقانونيــة الازمــة إلجــراء االنتخابــات الوطنيــة فــي أقــرب فرصــة ممكنــة، تحقيقــًا لرغبــة الناخبيــن 

الليبييــن.   المزيــد 

األميــن العام يعرب عن قلقــه إزاء التطورات األخيرة في ليبيا

ابدعــوة مــن أكاديميــة “لينشــي” العريقــة فــي إيطاليــا، ألقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العام 
لجامعــة الــدول العربيــة، محاضــرة حــول “التحــوالت التــي يشــهدها النظــام الدولــي وتأثيرهــا علــى 
العالــم العربــي”، بحضــور لفيــف مــن كبــار علمــاء األكاديميــة وعــدد مــن الســفراء والدبلوماســيين 
العــرب واألجانــب المعتمديــن فــي إيطاليــا وعــدد من مســؤولي وزارة الخارجيــة اإليطالية. واســتعرض 
األميــن العــام مجمــل التحــوالت التــي شــهدها النظــام الدولــي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــذ  ــم من ــه العال ــا عرف ــي كم ــام الدول ــي النظ ــة ف ــرات جوهري ــة لتغيي ــات واضح ــى إرهاص ــيرا إل مش

انتهــاء الحــرب البــاردة.   المزيــد

األميــن العام في محاضرة في أاكديمية لينشــي بإيطاليا: البد ان تجد 
القوى الكبرى وســيلة لحل نزاعاتها بالدبلوماسية والحوار

ــرار  ــذا لق ــك تنفي ــي، وذل ــي العرب ــراث الثقاف ــي للت ــوم العرب ــة بالي ــدول العربي ــة ال ــت جامع احتفل
مجلــس جامعــة الــدول العربيــة، بشــأن اعتبــار يــوم 27 فبرايــر مــن كل عــام يومــا لاحتفــاء بالتــراث 
ــة هــذا  ــي” كشــعار الحتفالي ــراث العرب ــي الت ــي ف ــار موضــوع “الحل ــم اختي ــي. وقــد ت ــي العرب الثقاف
العــام بهــدف تســليط الضــوء علــى هــذا النــوع مــن التــراث الفنــي المهــم الــذي تزخــر بــه المنطقــة 

ــد ــة.   المزي العربي

االحتفــال بيوم التراث الثقافي العربي تحت شــعار “ الحلي في التراث 
العربي” 

http://internal.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3336
http://internal.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3335
http://internal.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3328
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ــرا  ــم فــي الثامــن مــن مــارس مــن كل عــام باليــوم العالمــي للمــرأة، تقدي ــذ 1977 يحتفــل العال من
ــة  ــرأة فرص ــي للم ــوم العالم ــد الي ــن. ويع ــدم مجتمعاته ــي تق ــة ف ــاء المختلف ــأدوار النس ــا ب وعرفان
ودعــوة للحشــد مــن أجــل دعــم قضايــا المســاواة بيــن الجنســين علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي.    

نــص البيــان
ويحمــل االحتفــال هــذا العــام شــعار “المســاواة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي اليــوم مــن أجــل غدٍ 
ــة وضــع المــرأة حــول  ــة للجن ــدورة )66( المقبل ــة لل مســتدام” فــي اتســاق مــع الموضــوع ذي األولوي
ــات فــي ســياق  ــع النســاء والفتي ــن جمي ــي وتمكي ــوع االجتماع ــى الن ــة عل ــق المســاواة المبني “تحقي

تغيــر المنــاخ، وسياســات وبرامــج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث البيئيــة”.    المزيــد عــن الفاعليــة

بيــان جامعة الدول العربية بمناســبة اليوم العالمي للمرأة

ــة  ــات الوطني ــة للمؤسس ــة والشــبكة العربي ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــع مذكــرة تفاهــم بي ــم توقي ت
لحقــوق اإلنســان وذلــك علــى هامــش أعمــال مؤتمــر “التضامــن الدولــي وخطــة التنميــة المســتدامة 
لعــام 2030، محوريــة الهــدف 16: الســام والعــدل والمؤسســات القويــة” الــذي انعقــد بالتعــاون بيــن 
ــي  ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــان وبرنام ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة األم ــن مفوضي كل م
وجامعــة الــدول العربيــة والشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والمجلــس 
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــة واللجن ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــان ف ــوق اإلنس ــي لحق القوم

ــد ــة قطــر.   المزي دول

توقيــع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية والشــبكة 
العربية للمؤسســات الوطنية لحقوق اإلنسان

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع الثامــن لعمليــة التشــاور العربيــة اإلقليميــة حــول الهجــرة 
ــس الجامعــة  ــرار الصــادر عــن مجل ــى الق ــك اســتنادا إل ــي، وذل ــة االتصــال المرئ ــر تقني واللجــوء عب
علــى المســتوى الــوزاري فــي دورته العاديــة )142( بشــأن دورية انعقــاد اجتماعات التشــاور اإلقليمية 
حــول الهجــرة فــي المنطقــة العربيــة. وقــد أكــدت الســفيرة هيفــاء ابوغزالــة األميــن العــام المســاعد، 
ــاركة  ــد لمش ــر الجي ــى التحضي ــة عل ــة العام ــى حــرص األمان ــة عل ــؤون االجتماعي ــاع الش ــس قط رئي

المنطقــة العربيــة فــي المنتــدى األول الســتعراض الهجــرة الدوليــة.   المزيــد

االجتماع الثامن لعملية التشــاور العربيــة اإلقليمية حول الهجرة واللجوء 
)ARCP(
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عقــد اإلتحــاد العربــي للرياضــة العســكرية اجتماعــات الجمعيــة العموميــة )36( والمكتــب التنفيــذي 
)55( واللجــان المعاونــة فــي مدينــة الدوحــة بدولــة قطــر تحــت رعايــة الفريــق الركــن )طيــار( ســالم 
بــن حمــد بــن عقيــل النابت رئيــس أركان القــوات المســلحة القطريــة، وبمشــاركة )18( دولــة عربية.   

لمزيد ا

االتحاد العربي للرياضة العســكرية يختتم اجتماعــات الجمعية العمومية 
والمكتــب التنفيذي واللجان المعاونة له 

عقــد االجتمــاع )30( لفريــق الخبــراء العــرب المعنــي بمكافحــة اإلرهــاب، بحضــور خبــراء مــن وزارات 
العــدل والداخليــة والدفــاع والخارجيــة فــي الــدول العربيــة، واألمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة، 

وجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، وناقــش االجتمــاع العديــد مــن المحــاور الهامــة.   المزيــد

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع )58( لـــ “لجنــة كبــار المســؤولين العــرب المعنيــة بقضايــا 
ــة  ــا دول ــت بصفته ــة الكوي ــة دول ــامل”، برئاس ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــا م ــة وغيره ــلحة النووي األس
ــوزاري، وقــد ناقــش االجتمــاع عــددًا مــن  ــى المســتوى ال ــة عل ــدول العربي رئاســة مجلــس جامعــة ال
الموضوعــات ذات االهتمــام للــدول العربيــة فــي مجــال الحــد مــن التســلح ونــزع الســاح.   المزيــد

االجتماع )30( لفريق الخبــراء العرب المعني بماكفحة اإلرهاب

االجتماع )58( للجنة كبار المســؤولين العرب المعنية بقضايا األســلحة 
النووية وغيرها من أســلحة الدمار الشامل
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